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Ας 
συστηθούμε…

Γράψτε στο chat κάποια 
από τα χόμπυ σας
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Πόσο σας ενδιαφέρουν 
τα θέματα της σημερινής 

μας συνάντησης;

• (Δραστηριότητα με αξιοποίηση mentimeter.com)





Θέματα σημερινής 
συνάντησης

Syllabus



Επιλογή και 
δόμηση 
περιεχομένου

Γ) Σχέση διδακτέας ύλης και 
διαθέσιμου χρόνου

Β) Συνολική διάρκεια, καθορισμός 
επιμέρους ενοτήτων, αλληλουχία, 

κατανομή χρόνου σε αυτές

Α) Δόμηση περιεχομένου 
(αναγκαία χρήσιμα σχετικά, 

θεωρητικό μέρος, πρακτική 
εξάσκηση, ανάπτυξη θετικών 
στάσεων και συμπεριφορών)



Σχέση διδακτέας ύλης – διαθέσιμου χρόνου

Αναγκαία

Χρήσιμα

Σχετικά



Επιλογή και 
δόμηση 
περιεχομένου

Αναγκαία: αυτά που είναι 
ουσιώδη για την επίτευξη 
του στόχου

Χρήσιμα: αυτά που 
συμπληρώνουν τα ουσιώδη και 
μπορεί να συμπεριληφθούν αν 
υπάρξει διαθέσιμος χρόνος

Σχετικά: τα ενδιαφέροντα και 
συναφή, αλλά όχι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη του 
στόχου και μπορεί να 
συμπεριληφθούν αν έχουν 
καλυφθεί τα προηγούμενα και 
περισσεύει χρόνος
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Εναρκτήρια 
Συνάντηση

Οι εκπαιδευόμενοί μας 
(φοιτητές/τριες) είναι ενήλικοι 
ή όπως αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία είναι στη φάση 
της αναδυόμενης 
ενηλικιότητας

Έχουν επομένως 
χαρακτηριστικά ενηλίκων αλλά 
και χαρακτηριστικά όσων 
βρίσκονται στη φάση της 
αναδυόμενης ενηλικιότητας



Είναι 
σημαντικό 

να 
γνωρίσουμε 

τους 
φοιτητές 

μας

• Για να τους παρακινήσουμε είναι 
σημαντικό να τους καταλάβουμε, να 
αναγνωρίσουμε τον τρόπο που 
σκέπτονται, αισθάνονται και μαθαίνουν. 

• Σύμφωνα με τον Brookfield είναι στη 
πρώιμη ενηλικιότητα (18-25) ή στην 
αναδυόμενη ενηλικιότητα (Arnett, 2000) 
που σχετίζεται με το 
κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό 
πλαίσιο. 

• Μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
ενήλικοι; Η διεθνής βιβλιογραφία 
αναφέρει ότι η ενηλικότητα δεν 
καθορίζεται μόνο από την ηλικία, 
καθώς αυτό το κριτήριο δεν είναι 
διαχρονικά και συγχρονικά σταθερό 
στις διάφορες κοινωνίες. 



Οι 5 διαστάσεις της Αναδυόμενης 
ενηλικότητας (Arnett, 2000, 2007)

α) εξερεύνηση της 
ταυτότητας 

(identity 
explorations) 

β) αστάθεια 
(instability) 

γ) εστίαση στον 
εαυτό (self-

focused) 

δ) αίσθημα του 
ενδιάμεσου 
(feeling in-
between)

ε) δυνατότητες 
(possibilities)



Οι φοιτητές 
μας 
έρχονται 
στο 
μάθημα:

• Με τη θέλησή τους 
• Με συγκεκριμένους στόχους
• Με φάσμα εμπειριών
• Με προηγούμενες εκπαιδευτικές 

εμπειρίες
• Έχοντας παράλληλα 

οικογενειακές, κοινωνικές και 
επαγγελματικές υποχρεώσεις

• Ενδεχομένως με άγχος, φόβους 
και ανασφάλεια



Είναι 
καθοριστικής 
σημασίας η 
εναρκτήρια 
συνάντηση

• Και για τους 
εκπαιδευόμενους

• Και για τον εκπαιδευτή
• καθώς:

• Θα επηρεάσει το μαθησιακό 
κλίμα του τμήματος

• Θα επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ 
των συμμετεχόντων

• Θα επηρεάσει την 
αποτελεσματικότητα της 
διεργασίας μάθησης



Στόχοι 
εναρκτήριας 
συνάντησης

Αλληλογνωριμία Οικοδόμηση 
πνεύματος ομάδας

Ενημέρωση για το 
μάθημα

Προσαρμογή 
προγράμματος 

στις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων



Αναμενόμενα αποτελέσματα 
εναρκτήριας συνάντησης

Αλληλογνωριμία 
συμμετεχόντων

Ενημέρωση 
εκπαιδευομένων για τους 

στόχους, αναλυτικό 
περιεχόμενο, μεθοδολογία, 

οργάνωση, αξιολόγηση

Κατανόηση του ρόλου του 
εκπαιδευτή

Διερεύνηση σχετικών 
εμπειριών των 

εκπαιδευομένων

Διερεύνηση προσδοκιών 
εκπαιδευομένων

Διερεύνηση πιθανών 
δυσκολιών των 

εκπαιδευόμενων          

Σύναψη μαθησιακού 
συμβολαίου



Ας συζητήσουμε 
σε Ομάδες 
Εργασίας

(Δραστηριότητα με αξιοποίηση 
padlet.com για ανάρτηση 

αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας)

Πώς κάνετε εσείς την 
εναρκτήρια συνάντηση;

Υπάρχουν κάποια 
στοιχεία που 
αναφέραμε, αν όχι γιατί; 





Παράγοντες 
που 

επηρεάζουν το 
περιεχόμενο 
και τον τρόπο 

γνωριμίας

Μέγεθος 
ομάδας

Διάρκεια 
μαθήματος

Περιεχόμενο-
στόχοι 

μαθήματος

Σύνθεση 
ομάδας

Διαμόρφωση 
χώρου (π.χ. 

αμφιθέατρο)



Μερικά 
παραδείγματα

• Τρόπος γνωριμίας που 
χρησιμοποίησε η κα Σίσσυ
Παμπούρη στις 
προηγούμενες 
συναντήσεις

• Μικρότερες ομάδες-
μεταπτυχιακά

• Αξιοποίηση ασύγχρονης 
πλατφόρμας υποστήριξης 
μαθημάτων



?



Κωνσταντίνος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ



Η ομάδα μας ΗΛΕ41









Θέματα σημερινής 
συνάντησης

Μαθησιακό 
Συμβόλαιο



Μαθησιακό 
Συμβόλαιο



Το μαθησιακό συμβόλαιο προσδιορίζει

• Τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και αξίες που θα 
αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι (μαθησιακούς 
στόχους)

• Το πώς θα επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι
(πηγές και στρατηγικές)

• Τον χρονικό στόχο της επίτευξής τους
• Τι είδους «απόδειξη» χρειάζεται για την επίτευξή τους
• Πώς αυτή η «απόδειξη» θα αξιολογηθεί



Σύναψη 
συμβολαίου 
με βάση την 
ανεξάρτητη/
αυτοκατευθυ

νόμενη
μάθηση

• Βήματα:
• 1ο: Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
• 2ο: Προσδιορισμός μαθησιακών στόχων
• 3ο : Προσδιορισμός μαθησιακών πηγών 

και στρατηγικών 
• Βήμα 4ο: Προσδιορισμός απόδειξης 

επίτευξης των στόχων 
• Βήμα 5ο: Τρόπος αξιολόγησης της 

απόδειξης επίτευξης
• Βήμα 6ο: Επανεξέταση του συμβολαίου 

με τους συμβούλους 
• Βήμα 7ο: Σύναψη συμβολαίου 
• Βήμα 8ο: Αξιολόγηση της μάθησης



Πότε δεν ενδείκνυται-περιορισμοί 

• Δεν είναι κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις
• Όταν οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι με 

το αντικείμενο
• Δεν είναι εύκολο για εκπαιδευόμενους που δεν 

θέλουν να είναι ανεξάρτητοι
• Χρειάζεται επαναπροσανατολισμό της μάθησης και 

των ρόλων από εκπαιδευόμενους & εκπαιδευτές
• Ύπαρξη στήριξης από τον φορέα-χαρακτηριστικό που 

δεν συναντάμε στην παραδοσιακή εκπαίδευση



Σύναψη 
συμβολαίου 

στα ΑΕΙ

Κυριαρχεί η παραδοσιακή 
δασκαλοκεντρική προσέγγιση (έλεγχος 
περιεχομένου, τρόπου διδασκαλίας και 
αξιολόγησης από διδάσκοντα)

Κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να 
προχωρήσουμε σε παραχώρηση του 
ελέγχου της διεργασίας μάθησης στους 
φοιτητές μας και ως προς τι;

Κατά πόσο είναι έτοιμοι οι φοιτητές για 
αυτό;



Πού κινούμαστε στα μαθήματά μας;

Δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψη των φοιτητών

Με οριοθετημένους Με ανοικτούς
στόχους μαθησιακούς στόχους

Λαμβάνεται υπόψη η άποψη των φοιτητών



Παραδείγματα από ΑΕΙ (M. Knowles, 1991)

Δύο φοιτητές έβαλαν στόχους, 
προσδιόρισαν πηγές και τρόπους-

συνεργατική μάθηση, έθεσαν 
βαθμολογικό στόχο, ο διδάσκων 

τελική αξιολόγηση

Στόχοι από διδάσκοντα, οι φοιτητές 
ελεύθεροι να επιλέξουν πώς θα τους 
επιτύχουν και πώς θα αξιολογηθεί η 
προσπάθειά τους, ο διδάσκων τελική 

αξιολόγηση

Διδάσκων θέτει στόχους, αλλά οι 
φοιτητές μπορούν να τους 

διαπραγματευθούν και να τους 
τροποποιήσουν καθώς και τις 

προτεινόμενες στρατηγικές, τελική 
αξιολόγηση από διδάσκοντα

Ο διδάσκων θέτει στόχους, 
στρατηγικές και κριτήρια επίτευξης 
για τη βάση της βαθμολογίας και 
παρέχει επιλογές για καλύτερη 

βαθμολογία σε όσους επιθυμούν, ο 
διδάσκων τελική αξιολόγηση

Ο διδάσκων παρουσιάζει 8 
μαθησιακές δραστηριότητες και 

δίνονται επιλογές τρόπου και βάθους 
ενασχόλησής τους με αυτές. 

Διαπραγματεύονται τη βαρύτητα των 
δραστηριοτήτων στην τελική 

βαθμολογία. Ο διδάσκων τελική 
αξιολόγηση.



Συνάπτοντας Μαθησιακό 
Συμβόλαιο

στο αμφιθέατρο



Διαμορφώνοντας
το 
Μαθησιακό
Συμβόλαιο



Ποια θέματα από το περιεχόμενο του μαθήματος σας 
ενδιαφέρουν περισσότερο;





1. Τι περιμένετε ότι θα αποκομίσετε από 
το μάθημα;

2. Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι θα 
συναντήσετε κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος;

3. Τι περιμένετε από την καθηγήτριά σας;

4. Τι περιμένει η 
καθηγήτριά σας 
από εσάς;



Γράψτε τα 
αποτελέσματα των 
ομάδων εργασίας 
στο padlet





• Τι περιμένει η καθηγήτριά σας από εσάς;

Συνέπεια 
Ανατροφοδότηση 
Επικοινωνία για ό,τι σας απασχολεί σε σχέση με το μάθημα
Συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος
Έκφραση γνώμης και ανταλλαγή εμπειριών
Σεβασμός στις/στους συμφοιτητές/τριες
Μελέτη όσων αναρτώνται στην πλατφόρμα e-learning



Επανεξέταση 
συμβολαίου…
καθώς δεν 
είναι γραμμένο 
σε πέτρα…
μέσα από 
συνεχή 
αξιολόγηση…



Ολοκληρώνοντας 
τη σημερινή 
συνάντηση
γράψτε μια 
σκέψη σας …

• (Δραστηριότητα με αξιοποίηση padlet.com)
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